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Godsstrategi för Stockholmsregionen - svar på remiss
Bakgrund

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting har utarbetat ett
förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Fokus ska ligga på samlastning och
ny teknik.
Godsstrategin ska vara vägledande planeringsunderlag för aktörer i regionen och
bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.
Ställningstaganden

Godsstrategin fångar på ett bra sätt upp de utmaningar som regionen står för i infrastrukturfrågor i allmänhet och gällande godstransporter och näringslivets transporter i
synnerhet.
Transportsektorns klimatpåverkan behöver minska väsentligt om målet om ett fossilfritt transportsystem 2050 ska nås. Det gäller i hög grad även varuförsörjning och
godstransporter. Godsstrategin tar upp problematiken men det krävs att handlingsplanerna som följer får stor förankring för att bli slagkraftiga.
Godsstrategin kopplar an till RUFS 2050:s delmål och regionala prioriteringar vilket
skapar en kontinuitet i den övergripande samhällsplaneringen.
Fokuseringen kring att lösa kapacitetsproblem i infrastrukturen kommer inte nödvändigtvis att komma godstransporterna till gagn. Ofta innebär ökad kapacitet en flödesökning, som på sikt ger samma eller till och med värre kapacitetsproblem för systemet som helhet eller för en närliggande plats som inte getts ökad kapacitet. Att reglera och prioritera mellan person- och godstransporterna och också en i teorin relevant åtgärd, men som i praktiken är ytterst svår att göra.
Då det innebär stora kostnader att hålla stråk framkomliga för godstrafik samt att
godsterminaler är ytkrävande är det inte alltid attraktivt att som kommun hålla dessa.
Här borde det finans möjlighet att söka regionalt stöd för att vidta åtgärder som är av
regional betydelse för logistik och varuförsörjning. Vidare bör stöd finnas för att
minska dessa stråks barriäreffekter.
Problem med översiktliga strategier är att de inte blir särskilt konkreta. Däremot kan
det vara ett bra dokument att ta avstamp ifrån när riktiga handlingsplaner ska tas
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fram. De fem handlingsområdena lyfter på ett bra sätt fram insatser som behöver
göras.
Ett problem med översiktliga strategier är att de inte blir särskilt konkreta. Däremot
kan de vara bra dokument att ta avstamp ifrån när handlingsplaner ska tas fram. De
fem handlingsområdena i godsstrategin lyfter på ett bra sätt fram ett stort antal insatser som behöver göras.

